Į VILNIŲ KITAIP – PANERIAIS…
Programa:
Ryte išvykimas iš Šiaulių. Kelionė link Vievio. Kelias nuo Vievio vingiuoja paneriais per Neries
regioninį parką. Matome nuostabius kraštovaizdžius. Pirmoji stotelė – Neries regioninio parko
lankytojų centras*, kuris yra įsikūręs Dūkštuose. Tai vartai į Neries regioninį parką.
Susipažįstame su centro ekspozicija*. Ekspozicijoje įdomiai, interaktyviai, moderniai pateikiama
daug informacijos apie šį unikalų Lietuvos kampelį. Čia galėsite “praplaukti” Nerimi,
“praskristi” ir pasigerėti parko vaizdais iš paukščio skrydžio..
Keliausime į unikaliausią parko vietą – Dūkštų ąžuolyną. Tai didžiausias Lietuvoj išlikęs
natūralus ąžuolynas. Jis užima net 302 ha plotą. Jame augančių ąžuolų amžius siekia nuo 200 – 220
metų. Mistinė šio ąžuolo aplinka įkvėpė filmo “Herkus Mantas” kūrėjus. Čia buvo filmuojama dalis
šio filmo scenų. Ąžuolyne įrengtas pažintinis takas išklotas medine danga. Palei taką
pastatyta kelios dešimtys liaudies meistrų sukurtų skulptūrų, vaizduojančių lietuvių
legendų ir mitologijos personažus. Bekeliaudami šiuo taku (ilgis 2,3 km, trukmė – 1,5 val.),
susipažinsime su Lietuvos senosios mitologijos personažų skulptūromis. Takas atves prie
didelio Airėnų akmens, ant kurio iškalti, bet iki šiol neperskaityti ženklai. Vietiniai mano,
jog čia nesuprantamai pažymėta, kad yra užkastas lobis. Kai kurie tiki, kad Airėnų akmuo
padeda išsipildyti normas, todėl akmens įrėžose palieka centų monetas.
Tęsiame kelionę link sostinės Vilniaus. Sustosime Sudervės miestelyje. Aplankome Sudervės
šv. Trejybės bažnyčią. Užsukame į ežero pakrantėje esantį akmens skulptūrų parką “Vilnoja”.
Labai unikali idėja – skulptūros eksponuojamos net tik sausumoje, bet ir ant ežero.
Pamatysime 60 šiuolaikinių skulptūrų, kurias sukūrė 51 skulptorius iš 33 pasaulio šalių.
Parko įkūrėjas – meno mecenatas, verslininkas Vidmantas Martikonis.
Atvažiuojame į sostinę Vilnių. Sukame link Vilniaus Universiteto Botanikos sodo Kairėnuose.
Šis botanikos sodas yra didžiausias Lietuvoje – bendras plotas 199 ha. Sodo istorija siekia 200
metų. Tai – buvusi Kairėnų dvaro žemė. Jau 40 m. puoselėjama aplinka, sutvarkyta infrastruktūra ir
tvenkinių sistema. Auginama apie 10 000 pavadinimų augalų. Ekskursija po Botanikos sodą su
vietiniu gidu* (trukmė – 1,5 val.). Toliau aplankysime lietuviškąjį Londono parką – Bernardinų
sodą ( tai atsinaujinęs Sereikiškio parkas). Parko plotas – 9 ha. Po rekonstrukcijos sodas atgavo
autentiškus 19 a. pabaigos bruožus: atvirą ir uždarą erdvių sistemą, dailininko Vladislovo Štrauso
kurtą centrinę dalį, botanikos ir vienuolyno sodų ekspozicijas, alpinariumą, rožyną, kitus istorinius
elementus. Čia pailsėsime, pasigrožėsime sodo grožybėmis: čia įrengti įspūdingi gėlynai,
daugiau nei 300 suoliukų, per 900 lanksvų, beveik 300 forzitijų, per 100 erškėtrožių, 400 rožių, 620
kukmedžių, 1400 buksmedžių ir apie 160 kalninių pušaičių.
Atvykstame į Vilniaus senamiestį, kurį apžvelgsime iš šv. Jonų bažnyčios varpinės* apžvalgos
aikštelės. Aplankysime Vilniaus Universiteto Centrinių rūmų ansamblį*. Laivas laikas Vilniaus
senamiestyje.

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės kaina priklauso nuo grupės dydžio, išvykimo vietos;
Lydinčio kelionės vadovo paslauga grupei – 80-100 Eur.
Lankomi mokami objektai, paslaugos:
*Kairėnų botanikos sodas, apžvalginė ekskursija (1,30 val) – 15 Eur/grupei. Lankymo bilietas:
suaugusiems – 3 Eur, neįgaliems, senjorams, moksleiviams, studentams – 1,50 Eur. Grupėms
taikomos nuolaidos iki 10%;
*Šv. Jonų varpinė. Suaugusiems – 2,50 Eur, moksleiviams, senjorams – 1,50 Eur;
*VU architektūrinis ansamblis I-VI-dieniais 9-18 val. Suaugusiems – 1,50 Eur;
*Neries regioninio parko lankytojų centras, ekspozicijos pristatymo paslauga ir grupės palydėjimas –
ekskursija po Dukštų ąžuolyną – 25 Eur/grupei.
Pastaba. Objektų skaičius, kainos ir eiliškumas gali keistis. Kelionės programa paruošiamas
kiekvienam užsakovui pagal jo poreikius ir galimybes. Galima pasiūlyti apsilankymą Europos parke,
Europos centro muziejuje. Muziejus dirba kasdien iki saulėlydžio. Bilietų kaina 8-6-2,30 Eur
(moksleiviams). Gido paslauga – 15 Eur/grupei.
Informacija/Užsakymas: 8 41399544, 8 698 07197 – Jovita, 8 618 46466 – Virginija.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

